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 مسجون املغرب/ الصحراء الغربية: أطلقوا سراح مدو ِّن
 بشكل سلمي عن آرائهتعبريه  بسبب 

 
 حكمد ع مد ،ا والد ي  29منظمة العفو الدولية إىل اإلفراج الفوري وغري املشروط عن املدو ِّن حممدد الرايد ا البد لن مدن العمدر  تدعو
درهد  ححدوا   5000ني ودفد  غرامدة ميمت د  نتسدبتمرب/ أيلدول سلندمن مدد  سد 8يوم أمس املوافق  احملكمة االبتدائية يف أغ دير عليه
 “الحدددددددددددددددددددددد ام الوايدددددددددددددددددددددد  للملدددددددددددددددددددددد س اإلخدددددددددددددددددددددد ل ”بنددددددددددددددددددددددب   وذلدددددددددددددددددددددد  ادوالر أمريكدددددددددددددددددددددد   625

حممدددد الرايددد  علدددمل املومددد  امل دددر  املندددتا   نشدددر  اددد لبندددب  محبنددد  مددد  ذتعدددرم وتعتادددد منظمدددة العفدددو الدوليدددة أن ا كددد  يددد    
 "ماالتك ل"املل  يشم  الشع  علمل سبتمرب/أيلول حت  عنوان  3يف  هينربيس

 
م وحبددود علدد  لديس إال بصددور  سدلميةبندب  تعبدري  عدن ئرائده  منددمون سدمني رأي ننده حممددد الرايد وتعتدرب منظمدة العفدو الدوليدة 

كدد  عليدده يف امل ددرس بنددب  التعبددري النددلم  عددن ئرائدده علددمل الشددبكة الدوليددةم وتعددرس  ااملنظمددة فدد ن حممددد الرايدد  هددو أول مدددون يفت
دع املددونني اخخدرين عدن اسدت دام الشدبكة الدوليدة منظمة العفو الدولية عن ملا   من أن ا ك  علدمل حممدد الرايد  مدد يند   يف ر 

 ملن مشة الاض اي حبريةم
 

ا اسدتتدع  إىل مرعدا الشدريفة يف أغد دير للت ايدق معدهم وذتعدر أن  دو هيندربيسحممد الرايد  علدمل مومد   اليوم الت   لنشر ما لويف 
أتيفلدق الت سدعة بدب ح ، وحدل الند عة اة مندة مند  ،م    سلت ايق معه مدن الند عةم موا عشر  من املوظفني املكلفني بتنفي  الا نون 

أبنده العود  إىل مرعا الشريفة يف اليوم الت   الستكم ل الت ايقم وأفد د  معلومد   تلات د  منظمدة العفدو الدوليدة سراحه ويفتل  منه 
سبتمرب/أيلولم  7يف ليلة  نإناجي من ا ل االحتي يف ا ونتا  إىل سسبتمرب/أيلولا وض  ميد االعت 5إىل مرعا الشريفة يف  عندم  ع د

امل ددر ا الددض تاضدد  أبن تاددوم  املنددةر  اان ئيددةمددن مدد نون  67ومل يددت  إبدد ئ ع ئلتدده سعتا لددها انمددر الدد ي يشددك  انت  عدد ، للمدد د  
 الشريفة الاض ئية إبب ئ ع ئ   املعتالني سعتا هل  من  البدايةم 

 
يف أغدد دير وأتديددن مددن دون حضددور حمدد مم ويف حددني أن  االبتدائيددةكمددة احمل  للمثددول أمدد م أتحضددر حممددد الرايددسددبتمرب/أيلولا  8ويف 

وحايادة عددم إبد ئ الندلة    أتيريد  اد  حم عمتده ضالا ض  سأل عم  إذا ع ن لديه حمد م أم الا فد ن ع ئلتده تددع  أن الندرعة الد
 عتتدربعد  مدن منظمد   حادوإل اإلنند نم ويف يلندة االسدتم عا الع ئلته سعتا لده ح لتد  عمليد ، دون االسدتع نة   د م أو يفلد  املند 

 إلدانته حبن  م  وردم سبب ، ع في ،  ع اف حممد الراي  بكت بة املا لا
 

الددد ي يندددتةي  أن يعدددرب فيددده عدددن أفكددد ر  وئرائددده حبريدددةا يعلدددق حممدددد الرايددد  علدددمل انحددددا  املكددد ن ويف مدونتددده الدددض يصدددف   أب ددد  
  امل رسمااليتم عية والني سية يف



مددن الدسددتور امل ددر  والتاامدد   امل ددرس  ويدد  املدد د   9النددلة   امل ربيددة إىل التصددرف وفادد ، للمدد د  تدددعو منظمددة العفددو الدوليددة  إن
إيفدد إل سددراد حممددد الرايدد  فددورا، وبدد  ميددد أو إىل مددن الع ددد الدددو  اةدد ا س اددوإل املدنيددة والني سددية سحدد ام حريددة التعبددري و  19

 شرطم
 
عون عددن حاددوإل اإلنندد نا إىل  النددنوا  انخددري ا متدددم العديددد مددن انشدد  اا ومددن بيددن   بدد فيون ونشددة   سي سدديون ومدددافويف

 تعبدريه  الندلم  عدن انتاد د امللكيدةا وهدو موضدوع ال يداال علدمل أردر ندمن مدددا، لتلفدة يف بعدا ا د ال وحتكد  علدي   سل الاض  
الددض  عددددا، مددن انحكدد م مدد نون العاددوس  ومدد نون الصدد  فةا ا ومن دد ن التشددريع   امل ربيددةمددن "احملرمدد  " يف امل ددرسم وتتضددم يتعتددرب

أحك م سلندمن تصد  إىل  دس سدنوا  ودفد  غرامد   عبدري  علدمل أيدة "يدرائ " ضدد شد ص امللد  أو ع ئلتده أو فرض تنص علمل 
 من يفريق حرية التعبريم وائقربية إىل إزالة مجي  العامللكية"م وم  فتئ  منظمة العفو الدولية تدعو النلة   امل اه نة "هتمة  علمل

 


